Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación ou que
presentan incompatibilidades
ORDE do 4 de decembro de 2018 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais
adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de
competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais
Se vostede aparece nesta listaxe, saiba que precisa emendar a documentación achegada coa súa solicitude. Pode
obter máis información sobre as emendas que ten que realizar na ligazón www.edu.xunta.es/acreditacion, no menú
‹‹Edición de solicitudes e consulta de expediente›› – indicando o número da súa solicitude e o seu PIN–, ou na sede onde
presentou a solicitude. Para emendar a documentación ou se detecta algún erro adicional na listaxe –datos persoais ou
unidades de competencia solicitadas– debe xerar unha solicitude de emenda ou reclamación no enderezo www.edu.
xunta.es/acreditacion e posteriormente remitila á sede onde entregou a súa solicitude.
Se non figura nesta listaxe, consulte a lista de “Solicitantes con documentación apta para ser baremada”. Se
tampouco se atopa nesta relación, debe consultar a listaxe de “Solicitantes maiores de 25 anos que non poidan xustificar
a documentación exixida”.
Se non figura en ningunha listaxe, cargou a súa solicitude na aplicación dispoñible en www.edu.xunta.es/acreditacion
e entregou a documentación nalgunha sede, pode presentar reclamación na mesma sede. Debe xerar a reclamación no
enderezo www.edu.xunta.es/acreditacion.
Prazo para emendar a súa documentación ou presentar reclamación: 10 días naturais contados desde o día
seguinte ao da publicación desta listaxe. Rematado este prazo non se terá en conta nova documentación para realizar a
baremación de solicitantes, que determinará a orde de prioridade no acceso ao procedemento de acreditación de
competencias profesionais.

36020064 - CIFP Carlos Oroza
Ciclo Superior Xestión de aloxamentos turísticos
NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

34940856S
32655325V
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DORRIBO REQUEJO, JOSÉ ANIBAL
LOPEZ FERNANDEZ, JORGE JUAN
PEREZ LORENZO, MARIA LUISA
SEOANE PAULUS, OLGA MARIA PAULA
VASCONCELOS PEREIRA, ANABELA

UC0263_3, UC0264_3.
UC0263_3, UC0264_3, UC0265_3.
UC0263_3, UC0264_3, UC0265_3, UC1057_2.
UC0265_3.
UC0265_3.

Fin da listaxe do Ciclo Superior Xestión de aloxamentos turísticos
Pontevedra, a 20 de febreiro de 2019
O director/a da sede

MANUEL HERMO PIÑEIRO

Páxina

1

Descrición de cualificacións e unidades de competencia
HOT094_3 - Recepción
UC0263_3- Executar e controlar o desenvolvemento de accións comerciais e reservas
UC0264_3- Realizar as actividades propias da recepción
UC0265_3- Xestionar departamentos da área de aloxamento
UC1057_2- Comunicarse en inglés, cun nivel de usuario independente, nas actividades turísticas
HOT333_3 - Xestión de pisos e limpeza en aloxamentos
UC0265_3- Xestionar departamentos da área de aloxamento
UC1067_3- Definir e organizar os procesos do departamento de pisos e prestar atención ao cliente
UC1068_3- Supervisar os procesos do departamento de pisos

